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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulau yang penuh dengan beraneka ragam suku 

bangsa dan kebudayaan. Setiap suku bangsa di Indonesia melahirkan, 

menyebarluaskan dan mewariskan setiap budaya masing-masing dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Beranekaragam nya suku bangsa dan kebudayaan itu pada 

dasar nya adalah salah satu dan memberi identitas khusus dan menjadikan modal 

dasar pengembangkan budaya bangsa. Indonesia Negara yang sangat multikultural 

dan bangsanya sangat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras 

dan agama. Setiap bangsanya memiliki berbagai macam kebudayaan asli yang 

menjadi ciri khasnya dan terus dipertahankan. Salah satu aspek yang menarik dari 

kebudayaan Indonesia adalah keaslian budaya daerah yang masih tetap 

dipertahankan. Setiap kebudayaan berisikan seperangkat pedoman yang antara lain 

dapat digunakan oleh para penganut dan pengikutnya untuk mewujudkan ketertiban 

sosial dan lain sebagainya. (Ken widyawati,2012:2) 

Kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai dan cara berlaku 

(kebiasaan) yang dipelajari yang pada umumnya dimiliki oleh para warga dari suatu 

masyarakat. Jadi, kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan. Kata 

itu meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, serta 

hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok 

penduduk tertentu. Suatu unsur kebudayaan akan tetap bertahan apabila masih 

memiliki fungsi atau peranan dalam kehidupan masyarakatnya, sebaliknya unsur 

itu akan punah apabila tidak berfungsi lagi. Demikian pula dengan upacara 
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tradisional sebagai unsur kebudayaan tidak mungkin kita pertahankan apabila 

masyarakat pendukungnya sudah tidak merasakan mamfaatnya lagi, dan didalam 

suatu tradisi selalu ada hubungannya dengan upacara tradisional. (Isyanti,2007:6) 

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu 

yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat, biasanya dari Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang 

sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya 

ini, suatu tradisi dapat punah.  Kehadiran upacara tradisi di dalam suatu masyarakat 

merupakan ungkapan tertentu yang berhubungan dengan bermacam-macam 

peristiwa yang dipandang penting bagi masyarakat. Penempatan kepentingan 

didalam suatu masyarakat tidak selalu sama dengan masyarakat lainnya. Peristiwa-

peristiwa yang di anggap paling penting dilaksanakan sebagai suatu upacara dengan 

rangkaian dan tatanannya. Bentuk ungkapan yang diketengahkan untuk menyambut 

atau sehubungan dengan peristiwa penting ini juga bermacam-macam sesuai 

dengan kepercayaan dan tradisi yang telah dijalani secara turun-menurun dari para 

leluhur atau penduhulnya. 

Indonesia terkenal dengan keragaman Suku dan Budayanya. Dari sekian 

banyak budaya di Indonesia masih banyak budaya yang belum di kenal oleh 

masyarakat luas. Kebudayaan Indonesia yang di dominasi dari pulau Jawa yang 

terkenal dengan mistis dan legendanya, membuat keanekaragaman budaya bangsa. 

Budaya lokal yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat 

pendukungnya. Hal ini karena upacara tradisional tersebut dianggap masih 
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mempunyai peranan dalam kehidupannya. Di dalam pelaksanaan upacara tersebut 

selalu terlihat penggunaan simbol-simbol untuk mengungkapkan rasa budayanya 

Pulau jawa banyak dijumpai tradisi yang sudah membudaya di kehidupan 

masyarakat jawa, tradisi yang lahir dari para leluhur sangat dipercaya bagi 

masyarakat jawa sebagai tradisi yang berdampak baik bagi kehidupan mereka. 

Masyarakat jawa sangat memegang teguh arti penting nya tradisi yang ada di 

kehidupan mereka itu merupakan sebagai kearifan lokal yang tidak bisa dipisahkan 

dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat jawa. Masyarakat jawa selalu 

berupaya agar melestarikan tradisi yang ada agar tidak hilang di makan waktu, 

dimana saat ini telat terjadi nya jaman globalisasi dimana budaya luar yang bebas 

masuk di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang itu dapat merusak budaya 

nenek moyang yang telah ditanamankan sejak dahulu di kehidupan masyarakat 

jawa maupun seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu tradisi yang ada dipulau 

jawa adalah tradisi labuhan di desa Kedungsalam Kabupaten malang, dikatakan 

sebagai ritual karena dilakukan secara tetap di waktu tertentu, tidak berubah 

waktunya dan dilakukan turun menurun.  

Labuhan adalah ritual sakral dengan bertujuan untuk mendapatkan 

keselamatan dan berkah dari sang pencipta agar dapat memperoleh rezeki yang 

berlimpah, membersihkan lingkungan tempat tinggal dan lautan dari sesuatu yang 

dipandang tidak baik atau buruk serta jahat. Dalam tradisi labuhan atau sedekah laut 

juga ada harapan, keinginan, agar masyarakat terhindar dari mala petaka yang 

menimpa mereka apalagi ada kepercayaan dan keyakinan bahwa laut memiliki 

karakteristik tertentu seperti ombak yang sangat besar, angin yang kencang akan 
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mendapatkan malapetaka sehingga untuk mencegah hal tersebut makan diperlukan 

adanya tradisi labuhan atau sedekah laut.  

Tradisi labuhan bagi masyarakat desa Kedungsalam merupakan tradisi yang 

sudah membudaya di kehidupan masyarakat desa kedungsalam. di dalam tradisi 

labuhan ini terdapat berupa doa-doa yang dipanjatkan dalam tradisi labuhan ini, dan 

juga terdapat sesuatu yang berbentuk yang dapat dilihat pada isi komponen, 

peralatan, dan pelaku tradisi labuhan, jika dilihat dari segi kebudayaan upacara atau 

ritual adat merupakan wujud kegiatan religi atau kepercayaan.  

Upacara labuhan di pantai ngliyep ini dimulai pada tahun 1913 dan dilatar 

belakangi oleh tokoh adat atau sesepuh desa yang bernama Eyang atun yang 

merupakan cikal bakal mulai nya upacara tradisi labuhan ini terjadi, yang pada 

dahulu nya masyarakat desa kedungsalam itu banyak menerima musibah dan 

diganggu oleh makhluk halus dari laut selatan. upacara yang dipelopori oleh eyang 

atun ini menjadi tradisi rutin tiap tahun dan seterusnya yang dilakukan oleh 

masyarakat desa kedungsalam hingga sekarang, yang merupakan sebagai bentuk 

rasa syukur yang telah diberikan, dan mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, 

sejahtera, dan rezeki berlimpah yang di terima oleh masyarakat desa kedungsalam. 

Sejak awal di mulai nya tradisi labuhan gunung kombang ini masyarakat pun masih 

melakukan ritual upacara ini secara terun menurun yang dimana ritual upacara 

tradisi labuhan ini menjadi tradisi wajib yang dilakukan oleh masyarakat desa 

kedungsalam. Bahkan tidak hanya di bagi masyarakat desa kedungsalam saja, 

melainkan tradisi labuhan ini juga dilakukan di berbagai wilayah jawa.  
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Labuhan gunung kombang memiliki hubungan yang erat pada masyarakat desa 

kedungsalam, menurut kepercayaan yang ada di masyarakat bahwa ritual labuhan 

ini wajib dilakukannya tiap tahunnya, karena ada nya sesuatu yang mengikat 

masyarakat dengan tradisi labuhan ini, yang dimana pada awalnya banyak 

masyarakat yang tertimpa musibah berupa penyakit yang melanda. Sehingga 

masyarakat desa kedungsalam memaknai bahwa dengan dilakukannya tradisi 

labuhan ini setiap setahun sekali merupakan sebagai bentuk harapan masyarakat 

agar dijauhkan dari musibah-musibah, penyakit, balak dan malapetaka yang akan 

menimpa masyarakat desa kedungsalam, yang sama sekali tidak diinginkan oleh 

masyarakat.  Apabila ritual tradisi labuhan ini tidak dilakukan maka akan adanya 

hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada masyarakat. Dari pengalaman yang 

terjadi pada masyarakat tersebut, maka masyarakat mempercayai bahwa laut 

merupakan salah satu sumber kehidupan dan kekuatan yang diberikan oleh sang 

penguasa alam untuk masyarakat desa kedungsalam yang harus dijaga, dihormati, 

dan disyukuri.  

Upacara tradisional ini merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya bangsa, 

kiranya perlu dilestarikan sebab dengan dilestarikannya suatu tradisi, maka generasi 

penerusnya dapat mengetahui warisan budaya nenek moyang. Diharapkan dengan 

melakukan penelitian ini suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dapat 

diketahui apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tradisi labuhan 

gunung kombang ini.  Budaya bangsa adalah cerminan kepribadian bangsa, bangsa 

Indonesia yang terkenal dengan keramahan dan sopan santunnya yang tetap 

menjaga utuh kebudayaan dari nenek moyang mereka.  
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Penelitian ini akan mengupas tradisi labuhan di desa Kedungsalam Kabupaten 

Malang yang hingga kini masih hidup dalam masyarakat Kedungsalam. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang makna tradisi labuhan yang 

merupakan salah satu bentuk dari budaya spiritual , yaitu budaya berserah diri dan 

memohon, menyembah serta membangun upaya untuk meraih keselamatan hidup 

yang telah lama menjadi ciri dalam kehidupan masyarakat jawa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah nya adalah bagaimana 

makna tradisi labuhan gunung kombang bagi masyarakat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui lebih dalam makna tradisi labuhan gunung kombang bagi 

masyarakat. 

1.4 Mamfaat Penelitian 

Mamfaat dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

1.4.1 Mamfaat Teoritis 

a. Sebagai tambahan refrensi keilmuan dilingkungan akademis, terutama 

Jurusan Sosiologi yang berkaitan dengan makna tradisi labuhan gunung 

kombang bagi masyarakat. 
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b. Mengetahui relevansi antara teori interaksionisme simbolik yang 

digagas oleh George Herbert Mead dengan penelitian tentang makna 

tradisi labuhan gunung kombang bagi masyarakat. 

1.4.2 Mamfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat yang ingin mengetahui tentang makna tradisi labuhan 

gunung kombang bagi masyarakat 

b. Hasil  penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber refrensi bagi 

penelti selanjutnya 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Makna 

Makna dipakai dalam berbagai bidang, makna pengertianya adalah 

sebuah arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, dan 

firasat, dari semua itu makna pun paling dekat pengertian nya dengan “arti”, 

sehingga Makna adalah kehadiran transcendental tentang segala sesuatu. Maka 

diartikan sebagai hal yang bersifat mendalam dan sangat penting. Makna 

dimengerti sebagai hakikat yang muncul dari sebuah objek akibat dari upaya 

pembaca mengungkapkannya. (Aminuddin, 2016:50) 

1.5.2 Tradisi 

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah 

sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari 
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kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. (Juliana, 2017:10) 

1.5.3 Labuhan Gunung Kombang 

Kata “Labuhan” berasal dari bahasa jawa, yaitu Labuh. Labuh memiliki 

artinya sama dengan Larungan, yaitu membuang sesuatu ke dalam air yang 

mengalir ke laut. Kata “Larung” juga berarti memberi sesaji kepada roh halus 

yang berkuasa disuatu tempat. Dan gunung kombang adalah sebuah batu 

karang yang ada dipinggir pantai ngliyep, yang asal mula nya gunung kombang 

dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat sakral untuk melakukan upacara 

labuhan, sehingga gunung kombang pun dijadikan sebagai tempat untuk 

pelaksanaan larung sesaji dari upacara adat labuhan (abdul jalil,2015: 103) 

1.5.4 Masyarakat 

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu 

kelompok hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam 

hubungannya atau saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang beriteraksi menurut suatu sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas 

bersama (Koentjaraningrat, 2009:115) 

1.6 Metode Penelitian 

Untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan 

diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai 

bukti kebenaran ilmiah. Metode merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti 
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sebagai pedoman dalam melakukan penelitian dan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pengumpulan data. Adapun metode ilmiah yang digunakan adalah: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode 

penelitian yang memusatkan perhatian nya pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasarkan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial 

manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan 

memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu 

gambaran yang kompleks dan menyuluruh menurut pandangan yang rinci dari 

para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah.  

Alasan digunakannya pendekatan ini adalah karena peneliti ingin lebih 

memahami secara lebih dalam mengenai makna tradisi labuhan gunung 

kombang yang lakukan oleh masyarakat desa kedungsalam. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Bagman dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai 

produser penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis 

atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. (sugiyono, 2014:240) 

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, 

menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau 

ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian untuk 
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mendeskripsikan dan mencari gambaran secara sistematis dalam mengumpulkan 

data yang dikumpulkan ketika kegiatan peneliti berlangsung, Sehingga data yang 

diperoleh dari peneliti sesuai dengan fakta di lapangan atau di hasilkan peneliti 

langsung dari lokasi peneliti 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang. Alasan peneliti mengambil lokasi karena peneliti ingin 

mempersingkat waktu dalam proses menyelesaikan penelitian, dan juga karena 

lokasi penelitian di Desa Kedungsalam yang jarak nya tidak jauh sehingga 

peneliti dapat mempersingkat jarak tempuh yang akan dilaksanakan untuk 

proses pencaharian data dalam menyelesaikan skripsi. Peneliti memilih tradisi 

labuhan karena adanya saran dari dosen pembimbing untuk mencoba meneliti 

mengenai tradisi, dan juga peneliti ingin mengetahui sekaligus belajar mengenal 

tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat jawa, yang dimana pada masyarakat 

jawa terdapat banyak tradisi yang hingga sekarang masih terus dijalankan oleh 

masyarakat jawa.  

4. Subjek Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan atau dipilih oleh peneliti harus sesuai 

untuk memperoleh jawaban atas masalah yang ingin diangkat dan disamping itu 

praktis sesuai tenaga, fasilitas dan kesanggupan. Pengambilan subyek penelitian 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik “Purposive Sampling”. 

Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering 

digunakan dalam penelitian. Secara bahasa kata purposive berarti sengaja, jadi 
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kalau sederhananya purposive sampling berarti teknik pengambilan sample 

dengan menentukan terlebih dahulu sampel yang hendak diambil, kemudian 

pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan 

tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan. Dengan menggunakan prinsip 

purposive sampling dapat ditemukan sejumlah subjek yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Adapun subjek penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Tokoh adat atau sesepuh di Desa Kedungsalam  

b. Kepala Desa Kedungsalam 

c. Kepala Unit PD Jasa Yasa Pesanggrahan Pantai Ngliyep. 

d. Masyarakat Desa Kedungsalam 

5. Sumber Data 

Terdapat dua macam sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan 

atau dari subjek penelitian. Ada beberapa cara yang bisa digunakan 

untuk mendapatkan data primer yaitu berupa wawancaea, observasi, dan 

dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara 

pada subjek yang dinilai masuk dalam kriteria subjek yang telah 

ditentukan. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder, peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa 

penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, makalah, artikel, buku, dan juga 

refrensi online dari internet dan website, dan arsip dokumenter yang 

berkaitan dengan tema judul penelitian yang diangkat dengan tujuan 

menambah data yang dibutuhkan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk 

mendapatkan data dan fakta-fakta yang ada pada subjek maupun objek 

penelitian. Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian penulis 

menggunakan beberapa metode yang diantaranya ada 3 metode yang digunakan 

Penulis untuk memperoleh data dari sumbernya diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Observasi langsung dilakukan ke lokasi penelitian, yang dimana lokasi 

tersebut merupakan sebagai tempat dilaksanakannya upacara tradisi 

labuhan gunung kombang di Desa Kedungsalam 

Dari awal peneliti untuk mengatahui tradisi yang akan diteliti ini, 

peneliti melakukan pencarian informasi melalui internet di google 

mengenai tradisi yang ada di daerah malang dan saat mencari peneliti 
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menemukan tradisi labuhan gunung kombang yang berada di Desa 

Kedungsalam Kabupaten Malang, untuk memastikan adanya tradisi ini 

peneliti pergi ke desa kedungsalam untuk mencari tau atau menanyakan 

sedikit informasi mengenai tradisi labuhan ini, dalam melakukan 

observasi peneliti bertemu langsung kepada sesepuh adat Bapak Kasno 

yang merupakan beliau adalah penerus tradisi labuhan, yang dari awal 

mulanya tradisi labuhan ini ada, Pengelola pantai ngliyep Kepala Unit 

PD Jasa Yasa Bapak Sodik, serta kepala Desa Kedungsalam yaitu Bapak 

Misdi, dan juga masyarakat Desa Kedungsalam yang berada di sekitar 

pantai ngliyep yang dimana tempat pelaksanaan upacara tradisi labuhan 

ini berada di kawasan pantai ngliyep Dusun Ngliyep, Desa Kedungsalam  

Dalam teknik observasi ini, peneliti tidak dapat melihat secara 

langsung proses pelaksanaannya tradisi labuhan gunung kombang 

dikarenakan pelaksanaan upacara nya dilakukan pada tanggal 14 maulud 

yang jatuh pada bulan November, sehingga peneliti hanya melakukan 

observasi dengan datang langsung ke tempat lokasi penelitian dan 

melihat kondisi desa kedungsalam, yang dimana desa kedungsalam 

merupakan tempat pelaksanaan nya upacara labuhan, lumbung, lumbung 

merupakan tempat peninggalan dari cikal bakal nya tradisi labuhan yang 

digunakan sebagai tempat persiapan sesaji, masak memasak, dan 

melakukan observasi ke gunung kombang yang merupakan lokasi dari 

puncak nya upacara labuhan untuk melarungkan sesaji yang telah 

dipersiapkan. Dan juga pantai ngliyep karena pantai ngliyep termasuk 
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kawasan dari pelaksanaan nya upacara tradisi labuhan, sekaligus mencari 

narasumber yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian.  

b. Wawancara (Indepth Interview) 

Teknik wawancara merupakan cara mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan 

pula. Wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan 

mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber 

informasi. (sugiyono, 2014:137) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara indepth 

interview, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden.  

Dalam teknik wawancara peneliti datang langsung ke desa 

kedungsalam yang merupakan tempat lokasi penelitian, dan melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian yang telah di tentukan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti 

mendatangi tempat-tempat subjek penelitian berada, seperti mendatangi 

rumah dari tokoh adat atau sesepuh desa yaitu Bapak Kasno yang sebagai 

penerus ke 4 tradisi labuhan dan mengetahui dari awal sejarah tradisi 

labuhan itu ada di Desa Kedungsalam, dan juga proses pelaksanaan nya 

mulai dari awal persiapan upacara tradisi, hinggi upacara tradisi pun 

selesai, serta mendatangi tempat pengelola pantai nglyep PD Jasa Yasa 

yang berada di desa kedungsalam tepat nya di sekitar pantai ngliyep, 
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bertemu kepada kepala unit PD Jasa Yasa pantai ngliyep yaitu Bapak 

Sodik, bapak sodik juga mengetahui rangkaian awal proses upacara adat 

hingga selesai karena beliau juga sebagai masyarakat desa kedungsalam 

dan juga pengurus pantai ngliyep yang dimana prosesi pelaksanaan 

upacara tradisi labuhan berada di kawasan pantai ngliyep Desa 

Kedungsalam, dan juga Kepala Desa Kedungsalam Bapak Misdi, bapak 

misdi telah menjabat sebagai kepala desa kedungsalam selama tiga 

periode, dan juga bapak Misdi ini mengetahui sedikit banyak bagaimana 

awal sejarah tradisi labuhan gunung kombang ada, dan beliau juga 

mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi labuhan gunung 

kombang yang berada di Desa Kedungsalam dibawah pimpinan beliau 

yaitu Bapak Misdi, dan juga masyarakat desa kedungsalam yang berada 

di kawasan pantai ngliyep, karena masyarakat ini menyaksikan secara 

langsung pelaksanaan upacara tradisi labuhan yang berada di kawasan 

pantai ngliyep dan juga berada tepat dikawasan tempat tinggal mereka 

yaitu Dusun Ngliyep, Desa Kedungsalam.  

Peneliti juga telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

ditanyakan langsung kepada narasumber. Dengan dilakukannya 

wawancara ini maka peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat 

dikarenakan peneliti melakukan wawancara langsung ke narasumber 

yang akan di teliti.  
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah 

lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi., yang berupa tulisan, gambar, 

foto, film, tulisan, dokumen dan lain-lain. (sugiyono, 2014:240) 

Dalam teknik dokumentasi ini peneliti melakukan pengumpulan 

dokumentasi apa saja yang berkaitan dalam proses pencarian data, dalam 

melakukan penelitian, peneliti datang langsung ketempat peneltian yaitu 

desa kedungsalam dan mendokumentasikan berupa gambar yang 

sekiranya penting dan harus sebagai data yang digunakan dalam 

penelitian ini, peneliti juga melakukan wawamcara tidak lupa pula 

peneliti melakukan dokumentasi dengan merekam pembicaraan dari 

narasumber yang itu sangat penting dalam pengumpulan data,  dan juga 

peneliti melakukan pengambilan gambar dari narasumber yang telah 

ditentukan untuk digunakan sebagai data informan. Peneliti 

mengumpulkan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang lebih 

lengkap berupa dokumen seperti foto-foto, video, dll dalam melakukan 

penelitian di desa kedungsalam, dan juga peneliti menggunakan beberapa 

tulisan-tulisan yang berkaitan, serta peneliti akan meminta foto-foto 

dokumentasi, ataupun video yang ada pada narasumber atau masyarakat 

desa yang berkaitan dengan Tradisi Labuhan Gunung kombang. 

7. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan tahapan proses dimana peneliti mencari dan 

menyusun data secara sistematis melalui data yang diperoleh dari hasil 
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melakukan wawacara, catatan selama penelitian, dan dokumentasi dengan cara 

mengkategorikan data-data yang diperoleh yang kemudian dijabarkan dalam 

beberapa unit, penyusunan ke dalam pola, dan memilih data yang penting untuk 

digunakan dalam penelitian. dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

Interaktif Miles dan Huberman, yakni:  (sugiyono,2014:224) 

a. Pengumpulan data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh 

subjek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 

berbagai cara agar mendapat informasi/ data yang diperoleh. 

b. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

c. Penyajian data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori. Miles dan Huberman (sugiyono 2014) yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  
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d. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam penelitian 

kualitatif, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah berada dilapangan. Proses penarikan 

kesimpulan ini bertujuan untuk menganalisis, mencari makna dari data 

yang didapat di lapangan 

Gambar 1 Bagan Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2014:247 
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